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Znoście jedni drugich! 
( Kol 3,13 ) 

______________________________________ 

Rozpocznij na nowo! - Start again! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 

  jak szybko wkradają się do naszej duszy wyroki! Jak szybko potrafimy innych 

potępiać! Och, dlaczego znowu zostawił swoje buty w przedpokoju? – Przecież tak bardzo ją 

prosiłem, by była punktualnie, a znowu czekam na nią już ponad 20 minut. - Obiecał, że na 

pewno zadzwoni do mnie przed weekendem, a tu już jest znów środa! - Długo dyskutowaliśmy 

z naszą drużyną piłkarską, jak wzmocnić więź zespołową, a wczoraj było znów tak,                 

jak zawsze. Jeden z kolegów z naszego zespołu nie był po prostu gotów do wykorzystania 

dobrej szansy z pozostałymi, gdyż chciał tylko pokazać, jak dobrze sam potrafi grać. 

 

  Takie doświadczenia kształtują naszą codzienność. Są one zarówno zagrożeniem,         

jak i szansą. W takich momentach możesz się nauczyć, jak ustawiać zwrotnice swojego 

życia, ażeby nie znaleźć się na niewłaściwym torze. Niebezpieczne jest to, gdy w takim 

momencie rozczarowania chcę schować się w swojej mysiej dziurze, wycofać się                         

i zrezygnować ze wszystkiego: Nie mam już ochoty! Już tak często próbowałem!  On czy ona   

i tak się nie zmieni! I tu masz w zasadzie rację: Ty nie potrafisz zmienić swojego bliźniego. 

 

  Papież Franciszek powiedział młodzieży w Sarajewie: Macie ważne powołanie: nigdy 

nie budujcie murów, lecz tylko mosty! Ale jak budować mosty w chwilach rozczarowania? 

Nie uda się to bez prawdziwego skoku! Podczas turnieju jeździeckiego, konie muszą 

pokonywać przeszkody. Te, które zatrzymają się przed przeszkodą, przegrywają. Tak samo 

zapraszają nas wszystkie mury rozczarowań, aby skokiem miłości wylądować w sercach tych, 

którzy nas rozczarowali. Czasem pomocna jest w tym odrobina humoru. 

 

  Przygotowywałem wyjazd z grupą młodzieży. Jeden z chłopców wielokrotnie               

mi mówił, że chętnie z nami pojedzie. Miał się zameldować do końca miesiąca, a ten czas 

dawno minął. Próbowałem się z nim skontaktować przez WhatsApp i sms, ale nie 

odpowiadał. Było to dla mnie denerwujące! Aż pewnego dnia zadzwonił. Zobaczyłem jego 

imię na wyświetlaczu. Przez myśl przeszło mi od razu: Rozpocznij na nowo! Świetnie,              

że zadzwoniłeś, bo nie byłem pewien, czy umówieni byliśmy na koniec lutego 2016 czy też 

2017. Obaj zaczęliśmy się śmiać. Tak więc: Rozpoczynaj od nowa! - Start again! 
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